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Diplomová práce Ondřeje Kohla je zaměřena na hodnocení populačního a ekonomického vývoje 

vybraných metropolitních regionů ve Spojených státech. Podle autora "text analyzuje klasifikační 

data za účelem rozhodnutí, jaké vývojové typy mezi metropolitními oblastmi byly". Čtenář z toku 

textu může zjistit, že hlavním cílem je popis komponent populačního vývoje a stanovení regionálně 

vázané typologie velkých metropolitních oblastí ve Spojených státech. 

Struktura práce je nestandardní. Příliš rozsáhlý úvod obsahuje směs odstavců, patřících do různých 

částí textu. Například "academic background" nepatří do úvodního odstavce, ale někam na okraj 

nebo do poznámky pod čarou. Velmi neurčité a nejasné jsou hypotézy a otázky na straně 19 a 20. 

Jádrem se zdá být navržení určitého modelu úspěšného rozvoje metropolitních oblastí v USA. Kdo 

však může ovlivňovat/užívat tento model a k čemu takový model má sloužit? Jakou šanci má 

diplomant rozkrýt hlavní faktory budoucího úspěšného vývoje amerických měst, je populační růst 

úspěchem nebo prohrou? To jsou otázky, které měly být diskutovány v následující části práce. 

Diskuse s literaturou je však zcela nedostatečná a tvoří ji jedna strana, která je součástí úvodu. Schází 

zejména diskuse akademického konceptu realitní bubliny, konceptu relokace aj. Metodika je 

rozházena kolem tabulky 1 a pak na několika místech v úvodu (mnoho částí na straně 24-26 patří 

rovněž do metodiky). Za nejproblematičtější považuji z metodického pohledu vývody o směrové 

migraci bez její předchozí analýzy a bez náznaku metodického uchopení a využitých dat a dále vlastní 

vytvoření typologie. Na základě jakých kritérií byla vytvořena typologie nejrychleji rostoucích 

metropolitních území? Za popisem jednotlivých metropolitních území by mohla následovat 

komparace v samostatné části s tabulkou všech měst a vybraných parametrů, nebo například 

shluková analýza, popř. nějaký jiný přesvědčivý argument dokládající vytváření skupin metropolitních 

regionů. Podrobnější definici a diskusi zasluhuje i Median Multiple - proč je multiple, za jaké období 

se počítá příjem domácností, jak je standardizován dům pro výpočet mediánové ceny, jak jsou 

zohledněny nájmy a ceny bytů? 

Ve druhé kapitole je otázkou, zda realitní bublinou byla zasažena právě velká města a zda byl výběr 

těchto měst na základě populační velikosti správný. Polemika by byla vhodná i s užitím populační 

velikosti jako jediného ukazatele významnosti (viz např. práce M. Hampla). 

Proč autor interpretuje všechny výkyvy cen bydlení jako efekt realitní bubliny, jak může tento postoj 

doložit a jakou váhu mají další faktory diskutované v úvodu práce - vhodné by bylo například využití 

faktorové analýzy nebo alespoň výpočty jednoduchých korelačních závislostí (např. hrubých měr 

celkového přírůstku obyvatelstva a MM) - to by mohlo potvrdit (nebo i vyvrátit) vhodnost výběru 

právě rychle rostoucích měst do analýzy. 

Není jasné, proč jsou v úvodní části druhé kapitoly o nejrychleji rostoucích metropolitních územích 

USA zevrubně hodnocena stagnující města (NY, LA, Chicago). Na druhou stranu lze říci, že setříděné 



mapy, grafy a tabulky by mohly svádět k popisu; toho se autor ale do značné míry vyvaroval a nabízí 

relativně čtivou interpretaci. 

V práci obecně kontrastují relativně slabé vstupní argumenty a málo propracovaná metodika na 

jedné straně a zasvěcená hluboká deskriptivní interpretace situace v jednotlivých metropolitních 

regionech USA na straně druhé. Je vysoce nepřesvědčivé, že by interpretace mohla být výsledkem 

analýzy založené na autorově metodice a pravděpodobně ani nevychází z empirické práce studenta. 

Záleží na obhajobě autora, aby prokázal vlastní autorství všech uváděných faktů. 

Práce s literaturou je na slabé úrovni, diplomant využívá mnoho nerecenzovaných internetových 

článků, které nelze považovat za relevantní výzkumné zdroje. Na mnoha místech chybějí citace k 

uváděným názorům a datům. Některé faktory suburbanizace jsou interpretovány jednostranně 

ekonomicky na základě názorů jednoho autora (strana 16-17). Práce jednostranně kritizuje negativní 

ekonomické dopady smart growth development a regulací realitního trhu, závislost však nijak 

nedokládá. 

Největší připomínky mám ke stavbě textu, která vychází z informací, které se vynořují "odnikud". 

Nejsou ani opatřeny citacemi, ani podloženy předchozím rozborem (jako příklad může sloužit 

prostřední odstavec na s. 38, ale i mnohé další části textu v jiných kapitolách, např. s. 69-70). Jak 

diplomant postupoval při sestavování empirické části textu, kde získával informace a jak je skládal 

pro jednotlivé metropolitní oblasti do textu? Bylo by vhodné toto demonstrovat při obhajobě na 

příkladu jednoho metropolitního regionu. 

Formálně je práce na průměrné úrovni, mapy i tabulky jsou překopírovány často v nekvalitním stavu z 

internetu (tabulka 7 aj.), obsahují duplicitní informace, nadpisy, odkazy na zdroje. To není důkazem 

studentem nabytých kartografických dovedností. Další drobnosti: 

Autor používá nevhodná nebo nesprávná slova - metro, appendixes, growth geography; chybí citace 

některých prací v seznamu (např. Anderson 2011); v obsahu schází kapitola 1.4; na str. 42 - co 

znamená "my analysis by the New York Times?"; přílohy není vhodné řadit doprostřed práce. 

Závěr je zpracován dobře a vrací se k jednotlivým předpokladům vysloveným ve druhé kapitole a 

shrnuje výsledky diplomové práce. Autor došel k závěru, že texaské metropolitní regiony mají nejlepší 

předpoklady rozvoje v post-recesním období. Na vysoké saldo zahraniční migrace (které je 

doplňováno vysokou plodností mladé populace) je možné pohlížet také jako na hrozbu především v 

oblasti etnické segregace a sociální polarizace. Stejně jako ostatní části textu je i zde otázkou, jak 

diplomant k mnoha prezentovaným závěrům vlastně dospěl. 

Otázky k obhajobě: 

Vysvětlete vztah konceptu relokace k běžně užívanému termínu reurbanizace. Doložte analýzu 

zdrojových oblastí migrace do jednotlivých metropolitních regionů. Jak sleduje americká statistika 

takové migrační informace? 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Ve Skřivanech 28. srpna 2011    Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 


